4

پنجشنبه 25 /مردادماه / 1397شماره4063

www.ebtekarnews.com

اخبار

معاون محیط زیست طبیعی سازمان
حفاظت محیط زیست گفت :بر اساس
هماهنگیهای اخیر با سازمان دامپزشکی کشور
در هر منطقهای که این سازمان مستنداتی از
شیوع بیماری ارائه دهد و خواستار ممنوعیت
شکار و صید پرندگان شود ،در آن منطقه
پروانه صید و شکار پرندگان صادر نخواهد شد.
به گزارش ایلنا ،حمید ظهرابی در کارگروه
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سازمان حفاظت
محیط زیست گفت :ممنوعیت شکار و صید
پرندگان ،تنها یکی از اقداماتی است که برای
مهار آنفلوانزای پرندگان انجام میشود.
اقداماتی دیگر مانند رعایت اصول بهداشتی
و قرنطینه مرغداریها نیز بسیار مهمتر و
تاثیرگذارتر هستند که باید توسط سازمان
دامپزشکی انجام شوند .وی در ادامه اظهارکرد:
آنفلوانزای پرندگان عالوه بر آسیبهای
اقتصادی به جمعیتهای گونههای ارزشمند
پرندگان مهاجر و پرندگان بومی کشور نیز
آسیب وارد میکند بنابراین باید اقدامات
همهجانبه در این مورد صورت گیرد .در این
جلسه مقرر شد که پروانه شکار و صید پرندگان
در استانها ،با تاخیر صادر شود و در صورت
اعالم سازمان دامپزشکی مبنی بر وجود بیماری
در مناطق ،پروانههای صادر شده باطل شود.
حفاظت فیزیکی قویتر از زیستگاهها و مناطق
آلوده ،آموزش گروههای مختلف ذینفع و رصد
مناطق مختلف زیستگاهی برای پایش پرندگان
و موارد احتمالی آلودگی به ویروس و اطالع
رسانی صحیح و به موقع به ستاد و دامپزشکی
منطقه نیز از جمله اقدامات سازمان برای کنترل
بیماری در فصل مهاجرت است.

جنگل هیرکانی آماده ثبت جهانی
میشود

سفر کردن الکچری شد

«امپراطوری گل سرخ» قاجار به
«گلستان» برگشت

شکار و صید پرندگان در مناطق
آلوده به آنفلوانزا ممنوع شد

اخبار

با افزایش قیمت بلیت هواپیما ،گران شدن نرخ دالر و یورو و باال رفتن نرخ عوارض خروج از کشور

با پایان نمایشگاه «لوور -النس» در پاریس

آثار قاجاری به نمایش درآمده در لوور– النس
فرانسه از دو موزه ملی ایران و کاخ گلستان به
مجموعه جهانی کاخ گلستان برگشت داده شد.
به گزارش ایسنا ،مسعود نصرتی ،مدیر
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعالم
کرد ۱۹ :اثر از شاهکارهای هنری منحصر به
فرد کاخ گلستان از نمایشگاه «امپراطوری گل
های سرخ » موزه لوور فرانسه به مخازن کاخ
بازگشت .وی با بیان اینکه نمایشگاه هنر
قاجار با عنوان «امپراطوری گلهای سرخ» که
فروردین امسال در موزه لوور -النس فرانسه
افتتاح شده بود ،در مدت برپاییاش با استقبال ِ
زیادی روبهرو شد ،ادامه داد :بیش از  ۱۹۰هزار
نفر از شاهکارهای هنری کاخ گلستان بازدید
کردند .او افزود :مجموعه میراث جهانی کاخ
گلستان  ۱۹اثر از شاهکارهای هنری دوره قاجار
را که شامل هشت تابلو نقاشی رنگ و روغن
و آب و رنگ ،یک آلبوم عکس که عکسهای
آن توسط ناصرالدین شاه گرفته شده است به
همراه دوربین عکاسی ،تاج مسی مربوط به آقا
محمدخان ،دو جلد قرآن نفیس خطی که یک
جلد آن در دو برگ کتابت شده و  ۶مرقع به خط
های ناصرالدین شاه ،میرزا بابا و محمد باقر،
اسدالله شیرازی ،اسماعیل جالیر و جعفر خان
نوشته شده است برای نمایش در موزه لوور از
گنجینه مخازن کاخ برای نمایش انتخاب کرده
بود .به گفت ه مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ
گلستان این آثار منحصر به فرد قرار است به
زودی در کاخ گلستان به نمایش گذاشته شوند.

ایرانشهر

قبل از سال  ٩٧تصویب شد که نرخ عوارض
خروج از کشور از  ٧۵هزار تومان به  ٢٢٠هزار تومان
افزایش پیدا کند و اگر کسی قصد سفر برای بار
دوم به هر دلیلی را داشت باید  ٣٣٠هزار تومان
عوارض بدهد و برای بار سوم  ۴۴۰هزار تومان.
دلیل این افزایش نرخ هم تعداد زیاد سفرهای
خارجی نسبت به سفرهای گردشگری ورودی به
کشور بود چون سازمان میراث فرهنگی اعالم کرد
که  ۹میلیون ایرانی در سال  ۹۶از کشور خارج
شدند و در ازای آن تنها  ۵میلیون گردشگر وارد
شدند هر چقدر هم که بعد از آن مسئوالن سازمان
مصاحبه و گفتوگو کردند تا این گفته شان را
اصالح کنند دیگر تاثیری نداشت آنها بعدا گفتند
که از این  ۹میلیون گردشگر خروجی تنها دو و نیم
میلیون نفر به سفر زیارتی کربال می روند اما دیگر
این آمارها تاثیرش را گذاشته بود .پس از آن هم هر
اندازه سازمان میراث فرهنگی با افزایش نرخ عوارض
خروج از کشور اعتراض کرد و حتی رئیس سازمان
در نامه ای پیشنهادی اعالم کرد که بهتر است این
عوارض از  ۷۵هزار تومان به  ۸۵هزار تومان برسد
اما کسی توجهی نکرد.
به گزارش مهر ،این افزایش چند برابری نرخ
عوارض خروج از کشور موجب اعتراض بسیار از
مردم حتی سلبریتی ها شد و بسیاری آن را جریمه
سفر به خارج از کشور خواندند و برخی دیگر به
این معترض بودند که مگر همه سفرها به خارج از
کشور جزو سفرهای تفریحی است؟! با این وجود
اکنون اگر کسی بخواهد از کشور خارج شود باید
این افزایش نرخ عوارض چند صد هزار تومانی را
بپردازد.
دالر و یوروی گران در مقابل ریال ارزان
در همین سال  ۹۷نوسانات نرخ ارز به حد
اعالی خود رسید .دالر چهار هزار تومانی در بازار
به  ۱۰هزار تومان رسید و یوروی  ۵هزار تومانی هم
به  ۱۲هزار تومان .صرافی ها بسته شدند و برای
ورود گردشگران به کشور هم مشکالت زیادی
ایجاد شد هنوز هم این نوسانات به نرخ ثابتی
در بازار ثانویه نرسیده است و در هر حال تنها
اکنون می توان ارز دولتی را آن هم برای کاالهای
خاص به نرخ دالر  ۴۲۰۰تومانی دریافت کرد .با
افزایش نرخ دالر و یورو و کاهش ارزش پولی ریال
در ایران .هزینه های سفر به خارج از کشور به
طور مسلم افزایش یافته است .حاال یک شیشه
آب معدنی در خارج از کشور حتی اگر یک یورو
باشد به پول ایران ده هزار تومان قیمت دارد.
این موضوع هم باعث می شود تا هزینه سفر در
خارج از کشور باال برود.

سفر به خارج از کشور با افزایش قیمت بلیت هواپیما ،گران شدن نرخ دالر و یورو و باال رفتن نرخ عوارض خروج از کشور جزو آن دسته از سفرهای
الکچری شد که دیگر هر کسی توان انجامش را ندارد .اگر تا همین چند ماه پیش می شد با یک میلیون تومان به ترکیه رفت و با نصف قیمت آن
سرزمین گرج ها را دید و با رفتن به اروپای شرقی پا در سرزمین صربها گذاشت و یا با کمی هزینه بیشتر ویزای اروپا را گرفت .حاال دیگر نمی توان به
راحتی بار سفر بست و با سبک زندگی مردم کشورهای دیگر آشنا شد.

حاال یک شیشه
آب معدنی در
خارج از کشور
حتی اگر یک
یورو باشد به
پول ایران ده
هزار تومان
قیمت دارد
حیرت در نرخ بلیت هواپیما
اگر کسی هم بخواهد به سفر برود اکنون چند
روزی است که نرخ بلیت های هواپیمایی موجب
شده تا در انجام این سفرها چه تفریحی باشد و چه
به منظور تحصیلی و یا غیره ،با دیدن نرخ بلیت ها
کمی تعلل کند .بلیت هواپیمای تهران به پاریس
تا همین چند روز پیش در نهایت یک میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان بود اکنون به  ۶میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان رسیده است این افزایش چند برابری نرخ در
بسیاری از مسیرهای دیگر نیز قابل مشاهده است.
پایانی برای ارز مسافرتی
ارز مسافرتی سالهای سال است که با چالش رو
به رو است .ایران همیشه به کسانی که بنا به هر
دلیلی از کشور خارج می شد ،ارز به نرخ دولتی می
داد حاال این سهمیه برای هر مسافر هر بار تغییر
می کرد و شیوه آن نیز با بخش نامه های متفاوت
تغییر شکل می داد اما در نهایت هر مسافر می
توانست از ارز دولتی برای انجام سفرهایش

استفاده کند  .اگر کسی عید نوروز امسال به
سفر خارجی رفته باشد نتوانسته از سهمیه ارز
مسافرتی استفاده کند چون حدود  ۶ماهی بود که
بانک مرکزی اختصاص ارز برای سفر را لغو کرده
بود اما دوباره تصمیم بر این شد که بعد از عید
به هر مسافر هزار یورو ارز دولتی تعلق بگیرد و
آن هم با شرط و شروطی .به عنوان مثال اعالم
شد که مسافران کشورهای مشترک المنافع  ۵۰۰و
کشورهای دورتر هزار یورو دریافت خواهند کرد که
این موضوع نیز با باال و پایین رفتن نرخ ارز دچار
چالش شد چون برخی از افراد از تفاوت قیمت
زیاد بین ارز دولتی و ارز در بازار استفاده کردند
و به سفرهای غیر ضروری رفتند تا از این اختالف
قیمت سود ببرند .دولت هم دید که چنین رویه
ای نادرست است پس اختصاص ارز مسافرتی را
لغو کرد و گفت که هر کسی برای سفر به خارج از
کشور از همان بازار ثانویه ارز مورد نیازش را تامین
کند اما قضیه به همین سادگی هم نبود چون گفته

شد با این وجود هر مسافر تنها  ۵هزار یورو می
تواند از صرافی ها با ارائه مدارک سفر ارز خریداری
کند.
تحریم ایران در سایت های گردشگری و اقامتی
برخی از سایت های گردشگری و خدمات اقامتی
که ایرانی ها می توانستند با مراجعه به آنها بدون
داشتن کردیت کارت اقدام به رزرو هتل و یا
دریافت خدمات گردشگری کنند ،پس از بازگشت
تحریم های آمریکا علیه ایران ،به روی مردم کشور
یا بسته شد و یا اینکه شرط داشتن کارت های بین
المللی را برای استفاده از هر نوع خدماتی اجباری
کردند .این موضوع باعث شده افراد هزینه ای را به
آژانسهای مسافرتی و یا افراد دارای کارت بین المللی
بدهند تا برایشان این خدمات قبل از سفر رزرو
شود .این هم یک نوع دیگر از افزایش نرخ خدمات
برای سفرهای خارجی است که باعث می شود در
کنار همه هزینه های دیگر سفر به خارج از کشور
جزو سفرهای الکچری به حساب بیاید.

یوز جوان تلف شد
یوز پلنگی که هفته پیش در جاده عباس آباد سمنان تصادف شدیدی کرده بود ،تلف
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،مجید خرازیان مقدم
درباره تلف شدن یوز جوان گفت :سهشنبه شب حدود ساعت  ۱۹متوجه شدیم که حیوان
تلف شده است البته هرچند از نظر ظاهری وضع بدی نداشت اما با توجه به شدت
ضایعات حاصل از تصادف احتمال تلف شدن حیوان بسیار باال بود .وی با اشاره به اینکه
کالبد شکافی این حیوان انجام میشود ،اظهارکرد :نتیجه این کالبد شکافی تا اواسط هفته
بعد اعالم خواهد شد زیرا نمونههای مختلفی برای بررسی علت مرگ از حیوان گرفته
شده که اعالم نتایج آن زمان براست .مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آبهای داخلی
سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید براینکه برای حیوانات قطع نخاع شده در جهان
هیچ تکنیکی برای بهبود کامل و بازگشت به حالت اول وجود ندارد ،گفت :در بهترین
حالت حیوان تا زمانی که حیاتش ادامه پیدا کند فلج است و نیاز به نگهداری دائمی دارد.
همچنین در دنیا هیچ پروتکلی برای نگهداری از گربهسانان بزرگ که فلج شدهاند ،وجود
ندارد .خرازیان مقدم با تاکید بر به کارگیری تمامی امکانات سازمان حفاظت محیط زیست
برای حفظ جان این حیوان اظهارکرد :با توجه به اینکه یوز حیوان بسیار ارزشمندی است
تمام سعی خود را کردیم که زنده بماند حتی با علم به باال بودن احتمال خطر و بحرانی
بودن شرایط حیوان در دوهفته اول پس از تصادف ،برنامهریزی کردیم تا ویلچری برای
تسهیل حرکت حیوان و جلوگیری از زخم بستر او طراحی و ساخته شود اما متاسفانه یوز
تلف شد .خرازیان مقدم افزود :این حیوان به دلیل فلج اعصاب پایین تنه ،امکان دفع ادرار
و مدفوع را نداشت .آزمایشات انجام شده روز یکشنبه نیز حاکی از وجود خون در ادرار،
اوره باال و کم خونی بود .به هرحال حیوان نتوانست مقاومت کند و متاسفانه تلف شد.

معاون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری کشور گفت :ارزیابهای سازمان
آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
اواخر شهریور و یا اوایل ماه مهر امسال برای
ارزیابی شاخصهای جنگل هیرکانی جهت
ثبت جهانی به ایران میآیند.
به گزارش ایرنا ،محمدحسن طالبیان به
پیشینه درخواست ثبت جهانی جنگل هیرکانی
در یونسکو اشاره کرد و گفت :کشور آذربایجان
که برای اولین بار پرونده جنگل هیرکانی را
برای ثبت جهانی تحویل یونسکو داد ،همچنان
منتظر اخذ نتیجه است .وی به میزبانی
آذربایجان از اجالس کمیته میراث جهانی در
سال آینده اشاره کرد و افزود :در صورتی که
نتوانیم در سفر ماه مهر ارزیابان یونسکو به
ایران نتیجه مطلوب را بگیریم ،کار برای ما در
اجالس کمیته میراث جهانی سال آینده مشکل
میشود .وی افزود :اگر پرونده ثبت جنگلهای
هیرکانی موفق شود ،دومین اثر طبیعی ایران
خواهد بود که به ثبت جهانی میرسد.
جنگل هیرکانی که در زبان عامیانه به آنای
شمال گفته میشود ،نوار باریکی است که تمرکز آن
در خزر بوده و درختان دیر زیست حدود س ه هزار
ن در آن وجود دارد .در حال
ساله با منبع غنی ژ 
حاضر جنگلهای هیرکانی زیست بوم  296گونه
پرنده و  98گونه پستاندار است .همچنین  150گیاه
بومی درختی و بوته ای (مانند شمشاد و انجیلی)
نیز در آن یافت میشود .جمهوری آذربایجان تیر
ماه سال  85درخواستش را برای ثبت جهانی جنگل
های هیرکانی به یونسکو ارائه کرد ولی کارشناسان
این سازمان به دلیل سهم اندک این کشور حاضر
به ثبت آن به نام آذربایجان نشدند.

شایعه اعمال محدودیت در صدور
ویزا برای سفر به ایران صحت
ندارد
سرکنسول ایران در اربیل ،شایعه اعمال
محدودیت در صدور ویزا برای سفر به ایران
را تکذیب کرد .
به گزارش ایسنا ،مرتضی عبادی با تکذیب
شایعات عدم صدور روادید برای سفر به
جمهوری اسالمی ایران گفت :مسافرین به طور
معمول از معطلی دوسوی مرز بدلیل تاخیر
انجام تشریفات قانونی در مرزهای زمینی از
جمله «تمرچین» و نبود دفاتر یا نقشهای
راهنمای گردشگری در ورودی مرزها و همچنین
هزینه چند صد دالری«کاپوتاژ» برای کسانی که
با خودروی شخصی به ایران سفر میکنند که از
طرف شرکتی عراقی که خود را نماینده بیمه «دی»
معرفی میکنند دریافت میشود گالیه دارند .این
در حالی است که هزینه کاپوتاژ حداکثر بیش
از پنجاه دالر نخواهد بود ولی عدم شفافیت و
واسطه قرار دادن طرفی عراقی از سوی بیمه دی
زمینه اجحاف در حقوق مردم را به وجود آورده
و آنان را نگران کرده است .عبادی در خصوص
شایعه عدم صدور ویزا برای سفر به کشورمان
گفت :در طی روز گذشته (۲۳مرداد )۹۷بیش
از  4000ویزا در نمایندگیهای جمهوری اسالمی
ایران در اقلیم صادر شد که  2510مورد آن در
اربیل انجام شد لذا شایعه ممنوعیت صدور ویزا
تکذیب میشود .وی ادامه داد :بعضا ً با اختالل
در اینترنت ،معطلی برای صدور روادید برای
ساعتی افزایش مییابد که با توجه به دیدار اخیر
با نوزاد هادی ،استاندار اربیل و حمایت وی در
رفع ایراد اینترنت وضعیت بهبود یافت.

مرگ  ۹۰۰هزار فک خزری از دهه  ۹۰میالدی تاکنون

ساخت سه شهرک صنایع دستی در مبادی ورودی تبریز

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تغییر می کند

نئاندرتالها در نخستین محوطه روباز پارینه سنگی ایران

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت
محیط زیست با اشاره به اینکه ۹۰۰هزار فک
خزری از دهه  ۹۰میالدی تاکنون از بین
رفته است ،گفت :تنها  ۱۰۰فک خزری
باقی مانده که نیازمند عزمی جدی جهت
جلوگیری از انقراض آن هستیم.
به گزارش ایسنا  ،پروین فرشچی در
همایش بزرگداشت روز دریای خزر و صیانت از
زیستمندان دریای خزر با اشاره به اهمیت فک خزری
در کشورهای حاشیه خزر تصریح کرد :در این کشورها فک خزری از
اهمیت باالیی برخوردار است و همه تالش می کنند آن را نجات دهند
اما متاسفانه در برخی از قسمتهای دریای خزر فک خزری مورد تهدید
قرار گرفته است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود:
مهم ترین مسئله این است که باید فک خزری را نجات دهیم که این
اقدام پیام بزرگی در منطقه دارد و نیازمند کمک همه جانبه است .وی
گفت :فک خزری در زنجیره غذایی از ارزش بسیار باالیی برخوردار است
و به عنوان حاشیه نشینان دریای خزر باید تالش کنیم تا این جاندار
منقرض نشود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی
گفت :مطالعات و برنامهریزیهای اولیه برای
ایجاد سه شهرک صنایع دستی در مبادی
ورودی تبریز آغاز شد.
به گزارش ایلنا ،فرشاد به آفرین ،معاون
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اعالم خبر
احداث سه شهرت صنایع دستی در مبادی ورودی تبریز
گفت :احداث این شهرکها نقش بسیار مناسبی در رونق بیش از پیش
صنایع دستی استان ایفا میکند.
او گفت :تمامی هنرمندان و صنعتگران دارای پروانه تولید انفرادی و
کارگاهی که عالقهمند به تاسیس کارگاه صنایع دستی در شهرکهای
مذکور هستند برای ثبت نام باید به معاونت صنایع دستی استان
مراجعه و فرم اولیه را پر کنند .به آفرین ادامه داد :تمامی فعاالن
صنایع دستی استان برای تکمیل فرم اولیه ثبت نام از  23تا  27مرداد
در ساعات اداری به ساختمان معاونت صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی واقع در خیابان
امام ،نبش خیابان شهید جدیری مراجعه کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از آنجا
که معانت سرمایهگذاری این سازمان را نیز بر
عهده دارد ،قرار است در هفته آینده تغییر
کند.
محمد محب خدایی ،معاون گردشگری
فعلی سازمان میراث فرهنگی در این باره
گفت :از آنجا که من اکنون دو سمت معاونت
گردشگری و معاونت سرمایهگذاری را دارم باید
طبق قانون پس از چهار ماه یکی از آنها را تحویل دهم.
چون تنها چهار ماه می توانم سرپرست یک معاونت باشم .قرار است
در چارت جدید سازمان میراث فرهنگی یعنی در وزارتخانه جدید این
معاونت ها تغییر کند و این مشکل نیز حل شود و من هم در یکی از این
دو معاونت حضور داشته باشم .وی ادامه داد :سازمان میراث فرهنگی
میبایست در یک سال بتواند  ۸هزار میلیارد تومان تسهیالت در حوزه
سرمایهگذاری جذب کند که تحول بزرگی در صنعت گردشگری و ایجاد
زیرساختها خواهد بود .در بخش گردشگری برخی از اتفاقات افتاده
باید دید که کدام بخش ارجح است .محب خدایی بیان کرد :تا شنبه
هفته آینده تکلیف معاونت گردشگری و سرمایه گذاری در چارت جدید
مشخص می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و
سرپرست هیئت کاوش سایت میرک سمنان
از برنامهریزی برای ادامه کاوشهای این تیم
کاوش در دالزیان سمنان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حامد وحدتینسب
اظهار کرد :بعد از دو دوره کاوش در
سایت پارینهسنگی میرک سمنان ،قرار است
که برای تکمیل این پژوهشها یک کاوش در
سایت «دالزیان» انجام شود .وی با بیان اینکه «میرک»
و «دالزیان» دو فرهنگ نزدیک به هم بودند ،گفت :سایت دالزیان
یک فرهنگ جدیدتر است و به نظر میرسد که از دل همان فرهنگ
میرک آمده باشد از این رو مطالعه بر روی آن اهمیت زیادی دارد.
سرپرست هیات کاوش سایت میرک سمنان با بیان اینکه میرک مربوط
به انسانهای نئاندرتال بوده ،افزود :احتماال دالزیان مربوط به دوره
انسان هوشمند است .کاوش دالزیان هنوز به تصویب نهایی نرسیده
و امیدواریم با کاوش در این سایت باستانی به دادههای تازهای دست
یابند .میرک سمنان ،نخستین محوطه روباز پارینه سنگی ایران است و
قدمت آن بین  ۴۰تا  100هزار سال اعالم شده است .دالزیان به فاصله
تقریبا کمی از سایت میرک در بیابانهای جنوب سمنان قرار دارد.

